
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad gäller för mig som har ett upplag 

inom Ulricehamns kommuns egna 
vattenskyddsområden? 

 

För att vi ska kunna behålla ett gott och 
säkert vatten även i framtiden behöver 
vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra 
skydd för vårt grundvatten, men skyddet 
behöver förstärkas i de områden där många 
använder marken på flera sätt. Därför finns 
skyddsområden för vattentäkter. 

 
Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte 
får göra inom vattenskyddsområdet, och när 
det krävs tillstånd eller anmälan. 

 
Skyddsföreskrifterna ska dels förebygga 
risken för olyckor, dels minska 
konsekvenserna om en olycka ändå händer. 

 
Inom Ulricehamns kommun 
finns 12 stycken 
vattenskyddsområden 
Elva är kommunens egna vattentäkter, 
samtliga dessa är grundvattentäkter. 
Ulricehamns ko mun berörs dessutom av 
vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt 
som är Borås kommuns vattentäkt. 

 
Det finns separata informationsblad om vad 
som gäller inom Öresjö vattenskyddsområde. 

 
Ulricehamns kommuns vattentäkter 
2006-03-27 samt 2012-10-29 beslutade 
kommunfullmäktige för Ulricehamns 
kommun om nya skyddsföreskrifter för 
Ulricehamns kommuns tio vattentäkter. 

 
Det finns särskilda regler som gäller om du 
ska lägga upp massor, avfall eller 
skogsmaterial inom området. 

Definition upplag 
Med upplag menas här högar av material 
som läggs öppet och direkt på marken. 
Avfall är sådant som man avser eller är 
skyldig att göra sig av med. 

 
Syfte 
Syftet med regler om upplag är att skydda 
vattnets kvalitet. Beroende på vad upplaget 
innehåller kan det lakas ut ämnen till 
grundvattnet som kan försämra 
dricksvattenkvaliteten. 

 
Upplag av avfall och förorenade 
massor Utförande av tillfälliga eller 
permanenta upplag av avfall eller förorenade 
massor är förbjudet inom Ulricehamns 
kommuns egna vattenskyddsområden. 

 
Befintliga deponier och upplag av avfall eller 
förorenade massor skall vidta sådana 
åtgärder att risk för förorening av 
vattentäkten inte föreligger. 

 
Upplag av rena massor 
Upplag av rena jordmassor kräver inget 
tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. 
Du måste däremot på något sätt försäkra dig 
om att de inte är förorenade. Du kan därför 
behöva ta prov på jorden. Om jordmassorna 
kommer från en plats där t. ex. 
industriverksamhet bedrivits behöver prov 
tas på jorden. Vid tveksamhet kontakta alltid 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret. 
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Alternativ till upplag 
Förvaring på tät yta och under 
nederbördsskydd är alternativ när upplag inte 
är tillåtna. 

 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 
Upplag av asfalt, oljegrus vägsalt och 
dammbindningsmedel får inte förekomma 
utan tillstånd. 

 
Upplag av skogsmaterial 
Permanenta upplag 

Du får inte ha permanenta upplag av 
skogsmaterial (bark, flis, spån, timmer) utan 
tillstånd. Upplaget måste ligga under tak. 
Med permanenta upplag menas upplag som 
ligger längre än en avverkningssäsong. När 
upplaget försvinner måste bark och andra 
rester städas bort. 

 
Uppläggning av skogsmaterial i ringa mängd 
kräver inte tillstånd. Med ringa mängd avses 
normal användning för ett enskilt hushåll,  
t. ex. upplag av ved eller flis för uppvärmning 
av din bostad. 

 
Tillfälliga upplag 
För tillfälliga upplag i samband med normal 
avverkning som ska ligga mindre än en 
avverkningssäsong behövs inget tillstånd. 

Maskiner och arbetsfordon 
Du bör inte ställa upp dina maskiner 
närmare än 50 meter från 
dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Om du 
gör en ny uppställningsplats måste den bestå 
av en tät yta, t.ex. asfalt, och vara invallad så 
att eventuella föroreningar inte kan nå 
marken runt omkring. Du bör också ha 
saneringsutrustning (t.ex. absorbtionsmedel) 
i fordonet ifall det inträffar ett läckage. 
Om du behöver tanka eller hantera någon 
kemikalie, måste du tänka på att skydda 
marken så att inte spill förorenar den. 

 
Om en olycka inträffar 
Om det inträffar ett läckage eller en olycka 
som kan innebära risk för att yt- eller 
grundvattnet förorenas ska du anmäla detta 
omedelbart på telefon 112 till 
Räddningstjänsten. Du ska även kontakta 
miljöenheten i Ulricehamns kommun. 

 
Ansökan 

Tänk på att söka tillståndet i god tid så att du 
hinner få det innan du ska lägga upp ditt 
upplag. Tillstånd ges av Miljö- och 
byggnämnden i Ulricehamns kommun. 
Blanketter kan fås från miljöenheten eller 
laddas hem från Ulricehamns kommuns 
hemsida: www.ulricehamn.se. En avgift tas 
ut för handläggning av ärendet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


